PRŮKAZ NEMOCNÉHO OHROŽENÉHO
INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU
Pacient:

PROFYLAXE PŘI VÝKONECH V OBLASTI
DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A KONEČNÍKU

(zákroky spojené s krvácením: extrakce zubu, tonzilektomie, gingivektomie,
sklerotizace varixů apod.)
amoxycilin
Alergie na PNC: klindamycin
Parenterálně: ampicilin

2 ga,b p.o.
450 mga p.o.
2 ga i.v., i.m.

1 h. předem
1 h. předem
před výkonem

Rodné číslo:
Riziko (zaškrtnout):
vysoké
zvl. chlopenní protézy, stav po infekční endokarditidě
střední
většina získaných i vrozených vad, hypertrofická
obstrukční kardiomyopatie
nízké
(profylaxe neindikována): defekt septa síní typu
ostium secundum, nekalcifikované degenerativní vady
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PRŮKAZ NEMOCNÉHO OHROŽENÉHO
INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU
Pacient:

PROFYLAXE PŘI CÉVKOVÁNÍ A JINÝCH INVAZIVNÍCH
VÝKONECH NA MOČOVÝCH NEBO ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

amoxycilin
Parenterálně: ampicilin
nebo vankomycin

2 ga,b p.o.
1 h. předem
2 ga i.v., i.m.
před výkonem
1 g infuzí trvající 60 min.

a) při déletrvajícím výkonu nebo krvácení se za 4 h. podá ještě poloviční dávka ATB
b) u nemocných s vysokým rizikem je vhodné zvýšit dávkování ATB o 50 %
PROFYLAXE PŘI VÝKONECH V OBLASTI
INFIKOVANÉ KŮŽE NEBO PODKOŽÍ

(incise abscesu, furunklu apod.) – příklady ATB profylaxe
oxacilin ............................................2 ga p.o., i.v., i.m.
cefalosporin ...................................1. generace 2 ga p.o., i.v.
klindamycin .....................................450 (600) mga p.o. (i.v, i.m.)
vankomycin ....................................1 g infuzí trvající 60 min.
Na infekční endokarditidu nutno pomýšlet u rizikových pacientů
vždy při horečce nejasného původu, chřadnutí nebo závažném
kardiologickém zhoršení včetně změn srdečních šelestů. Před
nasazením antibiotik u horečnatých stavů neznámé etiologie je
nutné odebrat alespoň 2 hemokultury!
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